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Dordrecht, 28 december 2020

Lockdown
Zoals u ongetwijfeld hebt begrepen is het voor (medisch) pedicures tot 20
januari 2021 niet toegestaan cosmetische voetzorg te verlenen.
Voor medisch noodzakelijke voetzorg is er een uitzondering gemaakt om te
voorkomen dat er akelige complicaties ontstaan.
Daarom zal ik met de cliënten die hiervoor in aanmerking komen contact
opnemen om te bespreken of zij de behandeling door willen laten gaan en zo
ja wanneer.
Voor alle 'gezonde' cliënten zijn de afspraken geannuleerd tot 20 januari en
zullen hopelijk daarna weer ingepland kunnen worden.

Medisch noodzakelijke voetzorg
Onder medisch noodzakelijke voetzorg wordt verstaan de zorg die nodig is
om ernstige complicaties aan de voeten te voorkomen. Het betreft in ieder
geval de cliënten die op doorverwijzing van de podotherapeut al voetzorg
krijgen. Maar gedacht kan ook worden aan diabetes- en reumapatiënten en
wellicht cliënten met ernstige bloedcirculatie problemen. In geval van een
dreigende ontsteking moet er altijd door iedere cliënt contact opgenomen
worden.
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Vakantie
Er stond al een vakantie gepland tot 4 januari 2021. Deze was nodig om de
verhuizingen privé en voor de praktijk in goede banen te kunnen leiden.
Vanaf 4 januari zal ik starten met de medische noodzakelijke behandelingen.

Vragen
Mocht u vragen hebben over een voetprobleem kunt u deze stellen middels
een whats-app of een ingesproken berichtje. Ik zal dan met u bespreken
welke behandeling er nodig is om het probleem te verhelpen.
De lockdown hoeft geen reden te zijn voor vervelende voetklachten.

De Raadt Fysiotherapie
De volgende afspraak van u vindt plaats in mijn nieuwe praktijk aan de
Burgemeester de Raadtsingel 21, kamer 4.
Het is een abrupte afsluiting geweest in de Prins Bernhardstraat en daardoor
ook weer een vreemde start in de nieuwe praktijk, maar we laten ons niet van
de wijs brengen.
Hopelijk blijven we er allemaal gezond bij en kunnen we vol goede moed het
nieuwe jaar starten.
Ik wens u een mooi en gezond 2021 en hoop u weer snel te mogen
behandelen!

Hartelijke groeten van uw pedicure
Corinne Bakx
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